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أهداف البرنامج:

تعريف وتوعية المشاركين بأساسيات الصيانة الكهربية	 

التوعيه باالنواع المختلفه لألجهزة والمعدات الكهربية	 

اكساب المشاركين المهارات الالزمه لتخطيط عمليات الصيانة	 

تدريب المشاركين على طرق صيانة األجهزة والمعدات الكهربائية	 

والمعدات 	  األجهزة  صيانة  على  العمل  ورش  خالل  من  والمناقشه  التدريب 

الكهربائية والكشف على األعطال وطرق إصالحها

محاور الدورة التدريبية:
مقدمة عن الصيانة الكهربائية	 
أنظمة التأريض	 
شبكات توزيع الكهرباء	 
محوالت	 
حماية المحوالت الكهربائية	 
صيانة لوحات توزيع الجهد المتوسط	 
مفاتيح الجهد المنخفض	 
شبكات الكبل وشبكة األرضي	 
مقدمة لنظام الصيانة الوقائية	 
المواتير و البوادئ	 
محركات التيار المتردد	 
محركات التيار المباشر	 
تجهيز/ حقل حماية األجهزة	 
أنظمة 	  و  للمبرد  الحراري  الماسح   / الفرن  لهيكل  الحراري  الماسح   CCTV

كاميرات ال
أنظمة السالمة	 

الوحدة االولى:

مبادىء الصيانة الكهربائية

مقدمة عن الصيانة الكهربائية�	
مفاهيم عامة عن الصيانة الكهربائية واألجهزة الكهربية�	
مكونات األجهزة الكهربية المختلفة�	
األنواع المختلفة لألجهزة الكهربية المختلفة�	
حاالت عملية�	

الوحدة الثانية:

الطرق الحديثة الكتشاف األعطال الكهربائية المختلفة

محاكاةاألعطال الكهربائية المختلفة�	
القيام بأعمال صيانة األعطال الكهربائية المختلفة�	
كيفية منع حدوث األعطال الكهربائية�	
دراسة مسببات األعطال الكهربائية المختلفة�	
تحليل األسباب وتالفى األعطال الكهربائية المستقبلية�	
دراسة حاالت عمليه واقعيه�	

الوحدة الثالثة:

الخطوات الناجحة الجراء الصيانة الكهربائية

كيفية ترتيب األماكن واألجهزة للصيانة�	
إتباع نظم األمان فى عمليات الصيانة الكهربائية�	
إستخدام األجهزة الصحيحة والمناسبة لعمليات الصيانة الكهربائية�	
إتباع االجراءات والتعليمات الالزمة لعمليات الصيانة الوقائية�	
إستخدام قطع الغيار واألدوات الصحيحة فى عمليات الصيانة الكهربائية�	
حاالت عمليه�	

الوحدة الرابعة:

طرق تطبيق الصيانة الوقائية لألجهزة الكهربائية

مقدمةو مدخل تعريفي الى الصيانه الوقائيه و اهميتها�	
عناصر و مرتكزات الصيانه الوقائيه�	
مراحل و خطوات التخطيط واالشراف و تنفيذ الصيانه الوقائيه�	
متابعة و تقييم الصيانه الوقائيهلألجهزة الكهربائية�	
النماذج و الوثائق و السجالت المستخدمه في الصيانه الوقائيه�	
االخطاء الشائعة في الصيانه الوقائيهوطرق تصحيحها�	
االدوات و الطرق و االساليب المتبعه في االشراف و تنفيذ الصيانه الوقائيه�	
تطبيقات وتمارين عملية�	

الوحدة الخامسة:

مراجعة وتقييم عمليات الصيانة الكهربائية

تقييم و مراقبة االداء لعملية الصيانه الكهربائية�	
معايير تقييم و نجاح الصيانه الكهربائية�	
المراقبة و التفتيش على علمية الصيانه الكهربائية�	
التفتيش الدوري على عمليات الصيانة�	
متابعة القيام بأعمال الصيانة الدورية الكهربائية�	
إستخدام الحاسب االلى فى أعمال الصيانة الكهربائية�	
ورش عمل وحاالت عمليه�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اختبار وصيانة أنظمة التوزيع الكهربائية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


